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O B E C   S R B E Č 

IČ: 00244449 

se sídlem 270 65 Srbeč 16  

telefon: 313 562 333     e-mail: info@srbec.cz 

 
 

Zápis 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srbeč 
konaného dne 15. listopadu 2018 od 18:00 hodin 

v budově Obce čp. 16 v Srbči 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání zastupitelstva obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 15. listopadu 
2018 v 18:08 hodin starostou obce Srbeč (dále i jako „předsedající“). 
 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb.   
 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9 
členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.).  
 
Přítomni byli i 2 hosté na tomto veřejném zasedání. Jeden přišel v průběhu zasedání.  

 
 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Tomáše Kytku a p. Jaroslava Jermana a zapisovatelem 
p. Hanu Kandlerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána 
možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Kytku a p. Jaroslava Jermana a 
zapisovatelku p. Hanu Kandlerovou. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

 
Schválení programu: 

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. K návrhu programu byl zastupitelem Vladimírem Kalinou vznesen návrh o doplnění programu 
ohledně zveřejnění záměru směny pozemků Obce s pozemky p. M.B. a sjednat smlouvou věcné 
břemeno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání: 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Finanční náležitosti obce 
4) Záměr směny pozemků a zřízení věcného břemene 
5) Došlá pošta, různé  
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6) Diskuze 
7) Závěr 
 
 
Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
Předsedající konstatoval, že body č. 1) a 2) programu zasedání byly již projednány a naplněny a 
přešel tedy k projednání v pořadí dalšího bodu programu: 
 
 

Finanční náležitosti obce 
 

I. 
Předsedající navrhl způsob odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce (pro starostu, 
místostarostu, předsedy výborů, jejich členů a členy zastupitelstva) po celou dobu výkonu funkce, 
v maximální výši za jeden měsíc, pro období od 1. ledna 2018, kdy tato konkrétní maximální výše je 
upravena v nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávních celků a celé vládní nařízení dopodrobna citoval. V souvislosti s tím navrhl 
podle § 74 zák. č. 128/2000 Sb., že při souběhu více funkcí, bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za jednu funkci a to za tu, za kterou dle Nařízení vlády č. 
318/2017 lze stanovit nejvyšší odměnu. Odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení do 31. prosince 2018: 
 

 Starosta ……………………………… 21 899,-Kč 

 Místostarosta ……………………….. 19 709,-Kč 

 Předseda výboru zastupitelstva……   2 190,-Kč 

 Člen výboru zastupitelstva ………...   1 825,-Kč 

 Člen zastupitelstva ………………….   1 095,-Kč 
  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů a případných vyjádření. 
 
Všichni přítomní členové zastupitelstva návrhu plně porozuměli, přičemž zastupitel Tomáš Kytka navíc 
vznesl dotaz, jakým způsobem by se mohl vzdát této odměny ve prospěch obce. Bylo mu vysvětleno, 
že v případě odhlasování schválení odměn si musí svoji odměnu přijmout a potom teprve se 
rozhodnout, jakým způsobem s touto odměnou naloží. Dotazující byl s touto odpovědí srozuměn. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje měsíční odměny pro starostu, místostarostu, předsedy 
výborů, jejich členy a jednotlivé zastupitele, po celou dobu výkonu jejich funkce, v maximální 
výši dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.  

 Starosta ……………………………….   21 899,-Kč 

 Místostarosta ………………………...   19 709,-Kč 

 Předseda výboru zastupitelstva…..     2 190,-Kč 

 Člen výboru zastupitelstva ………..     1 825,-Kč 

 Člen zastupitelstva ………………….     1 095,-Kč 
 
Podle § 74 zák. č. 128/2000 Sb., při souběhu více funkcí, bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za jednu funkci a to za tu, za kterou dle Nařízení vlády 
č. 318/2017 lze stanovit nejvyšší odměnu. Odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení do 31. prosince 2018. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

II. 
Předsedající navrhl způsob odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce (pro starostu, 
místostarostu, předsedy výborů, jejich členů a členy zastupitelstva) po dobu výkonu funkce, 
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v maximální výši za jeden měsíc, pro období od 1. ledna 2019, kdy tato konkrétní maximální výše je 
upravena v nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ze dne 4. září 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 
318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků a celé vládní nařízení 
dopodrobna citoval. V souvislosti s tím navrhl podle § 74 zák. č. 128/2000 Sb., že při souběhu více 
funkcí, bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za jednu funkci a to za 
tu, za kterou dle Nařízení vlády č. 202/2018 lze stanovit nejvyšší odměnu.  

 Starosta ……………………………… 23 432,-Kč 

 Místostarosta ………………………..  21 089,-Kč 

 Předseda výboru zastupitelstva……    2 343,-Kč 

 Člen výboru zastupitelstva ………...    1 953,-Kč 

 Člen zastupitelstva ………………….   1 172,-Kč 
  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů a případných vyjádření. Nikdo 
jiné návrhy nevznesl. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje měsíční odměny pro starostu, místostarostu, předsedy 
výborů, jejich členy a jednotlivé zastupitele, v maximální výši dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 

 Starosta ………………………………  23 432,-Kč 

 Místostarosta ………………………..  21 089,-Kč 

 Předseda výboru zastupitelstva….    2 343,-Kč 

 Člen výboru zastupitelstva ……….    1 953,-Kč 

 Člen zastupitelstva …………………    1 172,-Kč 
 
Podle § 74 zák. č. 128/2000 Sb., při souběhu více funkcí, bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za jednu funkci a to za tu, za kterou dle Nařízení vlády 
č. 202/2018 lze stanovit nejvyšší odměnu. Odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva bude 
poskytována od 1. ledna 2019. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 2 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

 
Záměr směny pozemků a zřízení věcného břemene 

 
Návrh na zveřejnění záměru směny pozemků. 
 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem směnit pozemek parcelní číslo 155/7 ve vlastnictví obce, 
za pozemek parcelní číslo 1284/48 ve vlastnictví p. M. B. (vše k.ú. Srbeč) za účelem volného přístupu 
k vedení vodovodního potrubí obce. Směna se sjednává jako bezplatná, cena pozemků ve smlouvě 
bude určena směrnou hodnotou. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů 
a případných vyjádření. Nikdo se k věci nevyjádřil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje záměr směnit pozemek parcelní číslo 155/7 ve vlastnictví 
obce, za pozemek parcelní číslo 1284/48 ve vlastnictví p. M. B. (vše k.ú. Srbeč) za účelem 
volného přístupu k vedení vodovodního potrubí obce. Směna pozemků bude bezplatná a cena 
pozemků ve smlouvě bude určena směrnou hodnotou. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
  
Návrh na zveřejnění záměru sjednání věcného břemene 
 
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem sjednat smlouvou věcné břemeno vstupu a 
průchodu ve prospěch panujícího pozemku parcelní číslo 155/2 k tíži sloužícího pozemku parcelní 
číslo 155/7 (vše k.ú. Srbeč). Rozsah věcného břemene je určen podél hranice pozemku parcelní číslo 
155/7 částí pozemku o šíři 1,5 m souběžně s hranicí pozemku parcelní číslo 1580. Věcné břemeno se 
sjednává jako bezplatné. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů a 
případných vyjádření. Nikdo se k věci nevyjádřil.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje záměr zřídit věcné břemeno vstupu a průchodu ve 
prospěch panujícího pozemku parcelní číslo 155/2 k tíži sloužícího pozemku parcelní číslo 
155/7 (vše k.ú. Srbeč). Rozsah věcného břemene je určen podél hranice pozemku parcelní číslo 
155/7 částí pozemku o šíři 1,5 m souběžně s hranicí pozemku parcelní číslo 1580. Věcné 
břemeno se sjednává jako bezplatné.    

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
  

 
Došlá pošta - různé 

 
 
      Číslo jednací Obce Srbeč – 247/18 
1. Dne 14. listopadu 2018 byla přijata mailová zpráva na Obec Srbeč od R. B., kde žádá 

zastupitelstvo obce o připojení pozemku (cesty) k pozemkům obce Srbeč, jelikož k domu čp. 65 
není oficiální příjezdová komunikace, přičemž tento dům je v prodeji a bez přístupové komunikace 
je nemovitost neprodejná. Zastupitelstvo obce Srbeč se seznámilo s požadavkem jmenované, 
přičemž došlo k závěru, že informace jsou k této problematice zcela nedostatečné a navíc, 
žadatelka by měla předložit návrh smlouvy, kde bude zcela zřejmé, co požaduje a jakým 
podrobným způsobem to navrhuje řešit. Informovat R. B. bude starosta obce.  

 
      Číslo jednací Obce Srbeč – 240/18 
2. Dne 5. listopadu 2018 byla přijata cestou poštovní služby písemnost od Lesů ČR – oznámení a 

výzva ke zpracování nahodilé těžby stromů na lesním majetku Obce Srbeč. Na podkladě § 37 
odst. 6 zák. č. 289/1995 Sb. je tímto Obec Srbeč upozorněna vyznačené stromy zpracovat a to 
nejpozději do 31. března 2019. Po vytěžení je nutno provést evidenci vytěžených stromů do lesní 
hospodářské evidence. Za tímto účelem a i ve směru dalších povinností s tímto spojených, bude 
veškerou činnost zařizovat starosta obce s ing. P. S. na tel. č. 725 627 992, popřípadě při nutnosti 
v celém procesu zpracování dřeva bude komunikovat i cestou mailu: petr.steinbach@lesycr.cz. Po 
ukončení těžby bude informovat zastupitele Obce.   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje přímou likvidaci lesního porostu cestou nahodilé těžby 
dotčených stromů v lesním porostu majetku obce, přičemž nabídka k těžbě stromů bude 
směřovat k TJ Sokol Srbeč a ke Sboru dobrovolných hasičů Srbeč, kdy bude potřeba provést 
evidenci vytěžených stromů do lesní hospodářské evidence. Zařídí starosta obce.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 
      Číslo jednací Obce Srbeč – 241/18 
3. Dne 11. listopadu 2018 byla na Obci přijata mailová zpráva od T. P. – žádost o udělení souhlasu 

se stavbou (rekonstrukcí) podezdívky oplocení pozemku u domu čp. 9 v obci Srbeč. Obec Srbeč 
bere na vědomí žádost p. T. P. a jako sousedící vlastník pozemků nemá námitek na vybudování 
podezdívky, pakliže stavebník dodrží veškeré formality s tím spojené a navíc novou podezdívku 
bude budovat na základě podezdívky původní. Písemně vyrozumí starosta obce. Co se týká 
požadavku na dopravní značení, tak starosta obce tuto záležitost projedná s Odborem dopravy na 
Městském úřadě v Rakovníku do konce tohoto roku. 

 
      Číslo jednací Obce Srbeč – 225/18 
4. Dne 3. října 2018 bylo na Obec Srbeč doručeno oznámení o realizaci vjezdu a vstupu na 

pozemek parcelního čísla 825/5 v k.ú. Srbeč. Samotná písemnost měla formu oznámení, avšak 
s nedostatečnými informacemi ve věci deklarovaného záměru realizace vjezdů a vstupů na shora 
citovaný pozemek. I přes to předsedající obce předložil tento 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje záměr realizace vjezdů a vstupů na pozemek parcelního 
čísla 825/5 v k.ú. Srbeč majitele P. S., dle přiloženého nákresu v oznámení. 

mailto:petr.steinbach@lesycr.cz
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Výsledek hlasování:  Pro 0  Proti 8  Zdrželi se 1 
Usnesení č. 18  nebylo schváleno. 

 
Starosta obce vyrozumí oznamovatele v odpovědi na jeho písemné oznámení. 
 
      Číslo jednací Obce Srbeč – 226/18 
5. Dne 3. října 2018 došla cestou poštovního úřadu žádost J. R. o schválení umístění budov a 

oplocení, kde žádá Obecní úřad Srbeč o schválení rozmístění staveb – zahradní domek a 
přístřešek na hranici pozemku u popisného čísla 50 v obci Srbeč, západní část. Zastupitelé došli 
ke shodě, že bude muset být provedeno místní šetření za účelem zjištění dalších informací. Místní 
šetření svolá starosta obce ve lhůtě do konce tohoto roku. 

 
      Číslo jednací Obce Srbeč – 161/18 (k tomu také čj: 220/18) 
6. Dne 12. července 2018 byla na Obci přijata mailová zpráva od K. G., která požaduje prořez 

stromů na pozemku parcelního čísla 22/2 k.ú. Srbeč (vlastníkem pozemku je Obec Srbeč). 
Důvodem žádosti je údajně situace, kdy část stromů zasahuje nad budovu evidenčního čísla 028 
a okolní pozemky. Zastupitelstvo došlo k názoru, že je potřeba zpracovat návrhy na řešení. Tento 
úkol si bere na starost zastupitel David Svoboda, který starostovi do doby příštího veřejného 
zasedání navrhne způsob řešení a ten jej přednese zastupitelům Obce k rozhodnutí.  

 
7. Místostarosta obce navrhl, aby Obec Srbeč zakoupila poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 

(aktuální systém právních informací) v rozsahu potřebném pro činnost Obce, s poskytovatelem 
Wolters Kluwer ČR a.s. Návrh smlouvy ke schválení zastupitelům předloží místostarosta obce. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zakoupení užívacích práv ke službě ASPI v rozsahu 
potřebném pro činnost Obce s poskytovatelem Wolters Kluwer ČR a.s. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19  bylo schváleno. 
 
 

Diskuze 
 

Starosta obce s místostarostou navrhli základní rozdělení povinností pro jednotlivé zastupitele Obce 
Srbeč, které si budou plnit od tohoto veřejného zasedání. 
 
Zastupitel Jiří Vitner  
V gesci má odpadové hospodářství Obce Srbeč, včetně povinných plateb příslušných subjektů. 
 
Zastupitel František Tintěra 
Bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelů Obce Srbeč (člen kontrolního výboru) a na 
veřejném zasedání bude informovat o jejich plnění. Rovněž se bude starat o požární nádrž obce. 
 
Zastupitelé David Svoboda a Jaroslav Jerman  
Budou dozorovat plnění smlouvy o dodávce vody povinných subjektů v katastru obce Srbeč. 
 
Zastupitel Vít Řebík 
V gesci má provoz dílen v obci Srbeč a ochranu majetku v dílnách, včetně zimní údržby místních a 
účelových pozemních komunikací v obci. 
 
Zastupitelka Marcela Barešová 
Bude garantem veškerých kulturních a společenských akcí, na kterých se bude podílet Obec Srbeč. 
 
Zastupitel Tomáš Kytka 
Bude pečovat o stav a aktualizaci webových stránek (sám uznal, že stránky je nutné zmodernizovat – 
lhůta do 60ti dnů) a zároveň bude poskytovat záruku v otázce základní elektro údržby. 
 
Místostarosta Vladimír Kalina 
Mimo toho, co mu plyne ze zákona č. 128/2000 Sb. se bude zabývat veškerými smluvními vztahy, kde 
jeden subjekt je vždy Obec Srbeč. 
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Starosta obce Srbeč 
Mimo toho, co mu plyne ze zákona č. 128/2000 Sb. má v gesci veškerou aktivitu s DSO. 
 
Zastupitelé berou toto rozdělení činnosti na vědomí a podrobněji se seznámí s jednotlivými svými 
povinnostmi do konce tohoto kalendářního roku. Veškeré dotazy zodpoví přednostně starosta obce, 
popřípadě i místostarosta. Navíc starosta v průběhu měsíce ledna (max. února) 2019 navrhne termín 
proškolení základních povinností stran nových zastupitelů obce, kdy účast zastupitelů bude zcela 
dobrovolná. Školitelem bude i místostarosta obce. 
 
Místostarosta Obce předložil zatím jenom návrh k diskuzi, aby zastupitelé uvažovali o možném úvěru 
od kmenové Komerční banky Obce, ve výši jeden milión Kč, za účelem investice do opravy a údržby 
vodárny, jíž je majitelem Obec Srbeč. Zastupitelé byli jednotní v tom, že se chtějí se stavem vodárny 
před jakýmkoliv rozhodnutím, či diskuzí, nejprve seznámit přímo na místě a za tím účelem starosta 
obce rozhodl, že zařídí prohlídku vodárny dne 25. listopadu 2018 a čas prohlídky před tímto datem 
upřesní všem na mobil. Zastupitelé s datem prohlídky souhlasí a sečkají na pokyn k prohlídce.  
 
Místostarosta obce vznesl dotaz na zastupitele Tomáše Kytku, z jakého titulu má již od jara letošního 
roku do dneška na svém soukromém pozemku stroj na zemní práce, jehož majitelem je Obec Srbeč. 
Jmenovaný uvedl, že tento stroj používá na základě dohody se  zastupitelem z minulého volebního 
období a od Obce Srbeč žádné povolení nemá. Byl upozorněn, že jeho jednání může být posuzováno 
jako trestný čin. Starosta obce na to prohlásil, že věc řádně prošetří a rozhodne o dalším postupu. 
 
Zastupitel Tomáš Kytka seznámil zastupitele, že dojde k uskutečnění nového elektrického vedení 
stran ČEZ v obci Srbeč (předložil prováděcí plány) a za tím účelem je potřeba nejenom přemístit 
několik lamp veřejného osvětlení, ale také spolupracovat za obec Srbeč při realizaci tohoto projektu 
s prováděcím orgánem projektu ČEZ. Dle zastupitele Tomáše Kytky, bude muset Obec Srbeč do této 
akce investovat cca 200 000,-Kč. Nabídl se, že by jednal a spolupracoval za Obec Srbeč s ČEZ. Za 
tím účelem předložil předsedající  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje, že za Obec Srbeč bude ve věci realizace projektu nového 
elektrického vedení v obci Srbeč, stran ČEZ a.s., jednat zastupitel Tomáš Kytka, kterému za tím 
účelem bude podepsána plná moc za Obec Srbeč starostou obce. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 2 
Usnesení č. 20  bylo schváleno. 
 
Do diskuze se přihlásil přítomný host za veřejnost ing. J. F., který požádal o pomoc Obec Srbeč při 
opravě střechy sokolovny, kdy rozpočet na tuto opravu činí 180 000,-Kč a přidělená dotace je 
146 000,-Kč. Starosta tuto informaci vzal plně na vědomí (viz také doručená pošta ze dne 15. 
listopadu 2018 – evidovaná pod číslem jednacím 251/2018 Obce Srbeč). 
 
Do diskuze se dále přihlásil přítomný host za veřejnost Š. P., který upozornil, že je vlastníkem 
pozemku pod obecními dílnami v obci Srbeč, kde majetkoprávní vztahy nejsou vyřešeny. V souvislosti 
s tím upozornil zastupitele, že je Obec Srbeč majiteli polností o ploše cca kolem 7 ha, které obdělává 
cizí subjekt bez smlouvy a bez jakéhokoliv zisku pro Obec Srbeč. Jmenovaný dostal informaci, že 
touto situací se bude zastupitelstvo Obce zabývat již v měsíci lednu 2019. Starosta obce dá tuto 
problematiku do programu prvního veřejného zasedání v r. 2019.    
 
Předsedající po té ukončil veřejné zasedání zastupitelstva 15. listopadu 2018 v 20:17 hodin.   
 
Zapisovatel:   Hana Kandlerová …………………………………………...    dne 15. 11. 2018
  
Ověřovatelé:   Jaroslav Jerman …………………………………………… dne 15. 11. 2018                                
 
                           Tomáš Kytka              ..………………………………………….   dne 15. 11. 2018  
  
Tomáš Cimrman (starosta)              ....……………………………………….. dne 15. 11. 2018 
 
 
Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne 26. listopadu 2018 
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